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INLEIDING

0ndanks de grotendeels verborgen levenswijze van
zandboa's, kan Eryr coLubrinus Louerídgei zich op
een toenemende populariteit verheugen onder slan-
genhouders. Dit is niet in de laatste plaats te
danken aan het fraaie uiterlijk van deze kle'in-
blijvende boa-soort. Ook de eenvoudige verzorging
en betrekkelijk makkelijke wijze van kweken dragen
hier toe bij.

SYSTEMATI EK

Eryr eoLubrinus Loueridgei werd voor het eerst in
1932 beschreven (Stull, 1932). Dit geschiedde aan-
vankeli jk onder de soortnd,dm thebaícus (tuyr the-
baieus Louez,ídgei), die door Bou'lenger (1893) was
ingevoerd. Later werd deze soortnaam gewijzigd in
coLubriruts (Stu11, 1935). Hiermee was de soortnaam,
zoals hij door Linnaeus (1758) onder de naam
Anguís colubrina was beschreven, grotendeels in
ere hersteld.
Etyr coLubtinus Louerídgei verschilt van Eryx co-
Lubrinus eoLubrinus in de volgende karakters
(Stul1, 1932): een hoger aantal dorsalen (53-59
in plaats van 47-49) en een gem'iddeld lager aantal
ventralen (168-182 (gemiddeld I73,2) in plaats van
L75-192 (gemiddeld 184,8). Verder zou Erat eoLu-
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Foto 1 . Ergr coLubrínus Loue:r,idgei. Foto: John van
der Pol s.

brinus Loueridgez in tegenstelling tot Eryr colu-
brinus coLubríru,ts , een tekeni ngl oze bui kzi jde heb-
ben. De geldigheid van ErA& coLubrínus Loueridgeí
wordt betwijfeld (Parker, 1949). 0pvallend js het
voorkomen van een geheel effen variëteit van Ez,yr
coLubrínus, eens beschreven al s Ez'yr rufescens
(Ahl , 1933).
Eryr coLubrinus Loueri.dgei wordt gekenmerkt door
zijn subterrestrische levenswijze. Dit is mooi te
zien aan zijn massieve en gestroomlijnde bouw, de
vooral naar de staart toe koni sch gevormde schub-
ben, het afgeplatte rostraal-schild en de stand
van de ogen, die boven op de kop geplaatst z'ijn.
Het geslachtsonderscheid van Eryx colubrinus Loue-
ridgei is vrij gemakkelijk te bepalen; mannetjes
hebben een relatief langere staart dan wijfjes en
vooral bij wat oudere exemplaren duidelijk zicht-
bare sporen. Deze ontbreken bij wijfjes vrijwel
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geheel. Bovendien blijven mannetjes aanmerkelijk
kleiner dan wijfjes. In de regel kan men er dus
van uit gaan, dat grote exemplaren altijd wijfies
z'ij n .

TIRRARIUM

0p 8 maart 1983 verkreeg jk drie jonge Eryx coLu-
brirrus Loueridgei. Ze waren afkomstig van Leaky,
Kenia en in het voorjaar van 1981 geïmporteerd.
Na inspektie bleek ik één mannetje en twee wijfjes
te hebben. Het mannetje en één van de wijfjes z'ijn
gee'l van kleur met een donkerbruine, bijna zwarte
tekening. Het tweede wijfje 'is oranje met eenzelf-
de kleur tekening a1s de twee gele exemplaren. De
bu'i kzi jde van de sl angen i s pare'lmoerwi t van kl eur.
0p het moment dat ik de slangen kreeg, wogen de
slangen 40 g (mannetje), 48 g (gee1 wijfje) en 59
g (oranje w'ijfie).
De slangen zijn gehuisvest 'in een terrarium met de
afmetingen 38x61x34 cm (bxdxh). De inrichting van
het terrarium is simpel gehouden en bestaat uit
enkele lava- en leistenen. Als substraat werd aan-
vankelijk een ongeveer 6 cm dikke laag zand ge-
bruikt. Later werd overgegaan op het gebruik van
houtkrullen voor dit doel. Dit materiaal heeft een
hoger absorberend vermogen dan zand en is gemakke-
lijker te verschonen. Enige centimeters boven het
substraat is een gloeilamp van 15 Watt gemonteerd
waaronder de slangen kunnen zonnen. De dagtempera-
tuur in het terrarium bedraagt 23-300C tot 340C
vlak onder de gloeilamp en 19-260C 's nachts.

VOEDSEL

0m de paar weken wordt gedurende enkel e dagen een
klein bakje met water in het terrarium gezet,
waaruit overigens weinig gedronken wordt.
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Het voedsel wat ik de slangen verstrek, bestaat
uit pasgeboren tot halfwas muisies en nestratjes.
0ok hagedissen zouden worden gegeten (Mabuya sp.,
Hoevers & Johnson, 1982).
Passeert een relatief klein prooidier Eryr coLu-
brínus Loueridgel, dan wordt deze bl i ksemsnel ge-
grepen en onder het zand getrokken, alwaar het
stikt. Is het prooidier hiervoor te groot, dan
wordt deze boven het zand gewurgd.
0verdag verschuilt Ergr eoLubrinus Louerídgei z'rch
in het zand waarbij ze hun kop net ver genoeg bo-
ven het zandoppervlak ujtsteken, om de omgeving in
de gaten te kunnen houden en in de buurt komende
prooidieren op kunnen merken. Ook 's nachts zijn
de slangen regelmat'ig aktief.

PARINGEN EN ZWANGERSCHAP

Beg'in april 1984 nam ik voor het eerst paarpogin-
gen van het mannetje waar. Hierbij drukte hii ziin
kop onder één van de veel grotere wijfjes, waarna
hij met het voorste deel van ziin lichaam een lus
vormde om het lichaam van het wiifie heen en zo-
doende probeerde het wiifie door opwaartse bewegin-
gen boven het zand uit te werken. Tijdens deze ak-
tiviteit verlegde hij de lus van het voorste deel
van zijn lichaam naar het achterste deel en zakte
hij hierbij tegelijkertijd af, richting staart van
het wijfje, waarbij hij het wijfje bewerkte met
zijn sporen. De wijfjes leken niet zo gediend te
zijn van de avances van het mannetje en reageerden
hierop door dieper in het zand weg te kruipen. De
paarpog'ingen vingen meestal rond het middaguur aan
en duurden tot in de vroege morgen. 0ndanks de ver-
woede pogingen van het mannetje vond er naar alle
waarschijnlijkheid geen paring plaats. Daar het
mannetje a1 vanaf februari 1984 niets meer wilde
eten, zette ik het apart. Pas in augustus 1984 be-
gon hij weer te eten, doch met regelmatige pauzes.

217



Begin juni 1985 zette ik het mannetje opnieuw bij
de wijfjes. Dit resulteerde binnen enkele dagen in
hernieuwde paarpogingen van het mannetje. Het oran-je wijfje bleek er nu wat meer gediend van te z'ijn.
0p 2 juli 1985 trof ik haar in copula aan met het
mannetje. Paringen met het gele wijfje heb ik niet
waargenomen, ondanks de interesse, die het manne-
tie ook voor haar aan de dag 1egde.
De paaraktiviteit van Eryr coLubrínus Louer,ídgeí
is naar mijn mening het gevolg van een langere
daglichtlengte en een gemiddeld hogere temperatuur.
Di t kan worden bevorderd door het aanbrengen van
een extra lichtbron (Kellough, 1986). Vanaf 17 au-
gustus 1985 weigerde het oranje vrouwtje alle
voedsel en begon allengs dikker te worden. Ook be-
gon ze steeds vaker te zonnen. Aanvankelijk 1ag ze
hierbij vanaf het aanbreken van de dag in de direk-
te omgeving van de gloei'lamp. Maar naarmate de
zwangerschap vorderde, ging ze boven op het zand
pa'l onder de gloeilamp liggen. Achteraf bezien was
het wellicht beter geweest om het drachtige wijfje
een warmere plek in het zand te verschaffen. lon-
nen boven het zand lijkt mij voor Eryn coLubrinus
Looez,idgei een onnatuurl ijk gedrag.

DE JONGEN

0p 4 december 1985 werden de jongen geboren. Toen
ik omstreeks 18.00 uur in het terrarium keek lagen
de meeste jongen nog op het zand. Ook het wijfje
1ag op het zand en was onrustig. In tijdsbestek
van een uur verscholen alle jongen zich in het
zand. De jongen werden hierna in een apart terra-
rium ondergebracht. Het bleken twaalf levende (zes
oranje en zes gele) en twee dode (één oranje en
één gele) slangetjes te zijn. Het gewicht van de
jongen liep uiteen van 8,1 tot 8,9 g.
Binnen twee weken waren alle jongen verveld, waar-
na ze pasgeboren muisjes begonnen te eten.
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Het gew'icht van het oranje wijfje 1ag voor de
dracht rond de 500 g. lla de dracht was deze 360 g.
Acht jongen werden vrij snel verkocht. De andere
vier jongen ontwikkelen zich uitstekend. 0p 20 ok-
tober i9B6 wogen zij 65, 80, 95 en 140 g.
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